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Informações  da  reunião  do  Comitê  Interno  para  Acompanhamento  da 
Evolução da Pandemia pelo Coronavírus,  realizada através de Webconf da 
UFPel em 19 de novembro:

1. O Comitê UFPel Covid-19 recebeu a gerente de Atenção à Saúde do Hospital Escola, 
a  professora  Carolina  Ziebell,  para  debater  sobre  a  situação  atual  do  HE  frente  às 
demandas crescentes de internações de pacientes por COVID-19. Segunda a gerente, a 
Secretaria Municipal de Saúde retomou a discussão para a preparação de uma estratégia 
de ampliação de leitos para o enfrentamento da pandemia.

2.  O  Comitê  aprovou  a  realização  das  atividades  de  estágio  curricular  para  os 
concluintes do Curso de Odontologia,  os quais realizarão as atividades práticas  nas 
Unidades Básicas de Saúde do Município. 

3. O Comitê UFPel Covid-19 autorizou a realização da pesquisa Redes de apoio das  
puérperas que vivem com HIV para o exercício da maternagem, de autoria da estudante 
de Mestrado Luciana Rodrigues dos Santos,  sob orientação da professora Dra.  Diana 
Cecagno. Contudo, foi recomendada a atualização da Carta de Anuência do Hospital 
Escola, para que sejam consideradas as condições para a pesquisa diante do cenário atual 
da pandemia. 

4.  Considerando  a  essencialidade  dos  serviços  prestados  pela  Estação 
Agroclimatológica de Pelotas (EAPel), responsável por boletins meteorológicos, com 
impacto no ensino, na pesquisa e no atendimento ao público em geral, o Comitê autorizou a 
manutenção das atividades.

5.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 indicou  a  professora  Valéria  Cristina  Christello 
Coimbra, diretora da Faculdade de Enfermagem, para auxiliar no desenvolvimento de 
protocolo de biossegurança para a realização de  concurso para professor substituto 
em 2021, em conjunto com a servidora Sabrina Marques D Avila Toralles, indicada pelo 
Gabinete do Vice-Reitor.

6. As medidas recomendadas pelo Comitê e aprovadas pela UFPel são tomadas diante da 
pandemia  de  Coronavírus  e  válidas  até  que  a  normalidade  se  restabeleça.  Eventuais 
liberações de atividades poderão ser revistas a depender da evolução da pandemia em 
Pelotas e na região. As medidas adotadas estão em consonância com outras tomadas no 
âmbito da municipalidade, do estado e do Governo Federal no combate ao COVID-19. 
Para dúvidas e esclarecimentos, envie e-mail para comite.covid-19@ufpel.edu.br  .  
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Contato e informações: comite.covid-19@ufpel.edu.br

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/
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